
AM\583140LV.doc PE 362.888v01-00

LV                         Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Reģionālās attīstības komiteja

26.10.2005. PE 362.888v01-00

GROZĪJUMI 1-212

Ziņojuma projekts (PE 362.466v01-00)
Alain Hutchinson
Pārvietošana
(2004/2254(INI))

Priekšlikums rezolūcijai

Grozījumu iesniedza Markus Pieper 

Grozījums Nr. 1
A apsvērums (jauns)

-A. tā kā Eiropas Parlamenta 2005. gada 6.jūlija rezolūcija par priekšlikumu Padomes 
regulai, kas nosaka Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un 
Kohēzijas fonda vispārējos noteikumus, aicina pieņemt visus vajadzīgos 
leģislatīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka firmas, kas saņem Kopienas 
finansējumu, nepārvieto savus uzņēmumus ilgā un iepriekš noteiktā laikā, un 
nodrošina, ka tiek izslēgta tādu darbību līdzfinansēšana, kas izraisa darba vietu 
skaita samazināšanos vai fabriku slēgšana to pašreizējās vietās,

Or. de

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 2
A apsvērums 

A. tā kā reģionālās attīstības politikas mērķis ir attīstīt Eiropas Savienības reģionus
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(svītrojums), 

Or. pl

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 3
A apsvērums 

A. tā kā reģionālās attīstības politikas mērķis ir attīstīt Eiropas Savienības reģionus, ir 
jānodrošina saskaņa starp reģionālās attīstības un konkurences politiku (svītrojums),

Or. cs

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 4
A apsvērums 

A tā kā reģionālās attīstības politikas mērķis ir līdzsvaroti attīstīt Eiropas Savienības 
reģionus, jo īpaši novērst nabadzīgu reģionu atpalikšanu, un tas nozīmē, ka lietderīgi
nodrošināt saskaņu starp reģionālās attīstības politiku un dalībvalstu ekonomisko un 
sociālo politiku, un tā kā tas nozīmē, ka valsts palīdzība ir jāizmanto, lai radītu 
iniciatīvu ekonomikas attīstībai Eiropas Savienībā, kas balstīta uz darba vietu 
radīšanu, saskaņā ar koriģēto Lisabonas darba kārtību

Or. en

Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 5
A apsvērums 

A tā kā reģionālās attīstības politikas mērķis ir attīstīt Eiropas Savienības reģionus; ir 
jānodrošina saskaņa starp reģionālās attīstības un konkurences politiku, un tas 
nozīmē, ka valsts piešķirtai palīdzībai ir jābūt samērojamai ar starptautiskajiem 
tirgus noteikumiem.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 6
A apsvērums 

A tā kā reģionālās attīstības politikas mērķis ir attīstīt Eiropas Savienības reģionus,
(svītrojums) ir jānodrošina saskaņa starp reģionālās attīstības un konkurences politiku,
un tas nozīmē, ka valsts piešķirtā palīdzība nedrīkst radīt mudinājumu ekonomiskās 
darbības pārvietošanai,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 7
A apsvērums 

A tā kā reģionālās attīstības politikas mērķis ir attīstīt Eiropas Savienības reģionus; ir 
jānodrošina saskaņa starp reģionālās attīstības un konkurences politiku, un tas nozīmē, 
ka valsts piešķirtā palīdzība nevar veicināt ekonomiskās darbības pārvietošanu, taču 
tas nedrīkst kavēt pēdējo, nonākot pretrunā ar brīvas aprites principiem, kas nosaka, 
ka visām darbībām ir jāatbilst augsta sociālās aizsardzības līmeņa veicināšanas 
mērķiem saskaņā ar EK līgumu,

Or. pt

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 8
Aa apsvērums (jauns)

Aa tā kā kohēzijas politika ir Eiropas Savienības instruments, kas ļauj tai samazināt 
atšķirības ar nabadzīgākajiem reģioniem un ir būtiski atbalstīt uzņēmumus un 
finansēt infrastruktūras projektus šajos reģionos; tā kā valsts palīdzība ir likumīgs 
instruments šā mērķa sasniegšanai, 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 9
Aa apsvērums (jauns)

A a. tā kā pārvietošanas galvenie iemesli ir saistīti ar pašreizējiem faktoriem (tirgus 
noiets, ģeogrāfiskais novietojums, darbaspēka izmaksas un elastīgums, nodokļu 
sistēma, enerģijas izmaksas) nākamā izvietojuma valstī, kas nozīmē, ka vienreizējs
finansējums izraisa ķēdes reakciju,
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Or. de

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 10
Aa apsvērums (jauns)

Aa. tā kā daudzi uzņēmumi izvēlas pārvietošanu pat tad, kad viņu ražīgums, 
efektivitāte vai ekonomiskā dzīvotspēja nav apdraudēta; Tā kā tādējādi viņi atlaiž 
strādājošos arī reģionos, kur nav alternatīvas nodarbinātības; tā kā šādi lēmumi
tiek pieņemti pēc tam, kad uzņēmumi ir saņēmuši valsts un Kopienas palīdzību, 
kuras mērķis ir tieši veicināt atpaliekošo reģionu attīstību,

Or. pt

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 11
Ab apsvērums (jauns)

Ab. tā kā uzņēmumi parasti pārceļas tikai ar mērķi gūt lielāku peļņu; tā kā šādi 
gadījumi rodas no “nomadu” investīcijām, kad uzņēmumi, izmantojot stimulus, 
atbalstu un izmantojot lētu un beztiesīgu darbaspēku, kā arī gūstot labumu no 
elastīgākiem vides aizsardzības noteikumiem, cenšas gūt īslaicīgu augstu peļņu līdz 
tam laikam, kad pēc izdevīgākas alternatīvas atrašanas tie pārvietojas , dažkārt pat 
nepildot saistības, kuras tie ir uzņēmušies, un ignorējot ārkārtīgi nopietnos 
sociālos un ekonomiskos kaitējumus, ko rada to darbība,

Or. pt

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 12
Ac apsvērums (jauns)

Ac. tā kā iepriekš aprakstītā situācija prasa steidzami pieņemt Kopienas mēroga 
likumdošanas struktūru, kas paredzētu noteikumus un sodus par šāda veida 
uzņēmumu pārvietošanu,,

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 13
B apsvērums 

B tā kā globalizācija arī izraisa sociālo un darba apstākļu diferenciāciju pasaulē, 
tostarp asu konkurenci starp uzņēmumiem Eiropas Savienībā un ārpus tās,

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 14
B apsvērums 

B tā kā globalizācija, tehnoloģiskā attīstība un šķēršļu samazināšana, lai ienāktu 
atsevišķās valstīs, sekmē starptautisko tirdzniecību (svītrojums),

Or. fr

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 15
B apsvērums 

B. tā kā globalizācija, tehnoloģiskā attīstība un šķēršļu samazināšana, lai ienāktu 
atsevišķās valstīs, sekmē starptautisko tirdzniecību un var arī biežāk izraisīt
(svītrojums) pārvietošanu ,

Or. pl

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 16
B apsvērums 

B. tā kā globalizācija, tehnoloģiskā attīstība un šķēršļu samazināšana, lai ienāktu 
atsevišķās valstīs, sekmē starptautisko tirdzniecību, zināmā mērā izraisot 
(svītrojums) pārvietošanu,

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 17
B apsvērums 

B tā kā globalizācija, tehnoloģiskā attīstība un šķēršļu samazināšana, lai ienāktu 
atsevišķās valstīs, sekmē starptautisko tirdzniecību un rada Eiropas Savienībai 
iespējas globalizētā pasaulē; tā kā tas aizvien biežāk izraisa uzņēmumu 
pārvietošanu,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 18
B apsvērums 

B tā kā globalizācija, tehnoloģiskā attīstība un šķēršļu samazināšana, lai ienāktu 
atsevišķās valstīs, sekmē starptautisko tirdzniecību, bet arī paaugstina pārvietošanas 
draudus,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 19
Ba apsvērums (jauns)

Ba. tā kā starptautiskās korporācijas ir galvenie dalībnieki pārvietošanas un 
pārveidošanas procesos, veicot aptuveni divas trešdaļas pasaules tirdzniecības un 
realizējot vienu trešdaļu no uzņēmumu iekšējās tirdzniecības,

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 20
Bb. apsvērums (jauns)

Bb. tā kā pārvietošana tagad ne vienmēr ir saistīta ar uzņēmuma fizisku pārvietošanu, 
veicot tos pašus uzdevumus citā vietā, bet notiek dažādos veidos, tostarp ar 
apakšuzņēmumu veidošanu, stratēģiskām apvienībām starp uzņēmumiem, portfeļa 
investīcijām un tamlīdzīgi,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 21
Bc apsvērums (jauns)

Bc. tā kā pamatojumi uzņēmumu pārvietošanai ir dažādi, tostarp pieejas meklējumi 
jauniem tirgiem, vietēja rakstura noteikumu pārvarēšana, algu konkurence, 
subsīdiju konkurence, “brīvas” infrastruktūras iespējas, izvairīšanās no nodokļiem, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 22
C apsvērums

C tā kā valsts palīdzībai vajadzētu nepārprotami veicināt pastāvīgu darba vietu radīšanu 
(svītrojums), 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 23
C. apsvērums 

C tā kā valsts palīdzībai vajadzētu nepārprotami veicināt pastāvīgu darba vietu radīšanu 
(svītrojums),

Or. fr

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 24
C. apsvērums 

C. tā kā valsts palīdzībai vajadzētu nepārprotami veicināt (svītrojums) darba vietu 
radīšanu un ar to nav jāfinansē pārvietošana, kam seko darba vietu zaudēšana,

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 25
C. apsvērums 

C tā kā valsts palīdzībai vajadzētu nepārprotami veicināt pastāvīgu darba vietu radīšanu 
un, koncentrēties uz uzņēmējdarbību, cilvēkresursu attīstību, elastīgumu un 
jaunām tehnoloģijām un tā jāpalīdz sasniegt visa Eiropas darbaspēka augstāku 
produktivitāti un konkurētspēju.

Or. en

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 26
C. apsvērums 

C tā kā valsts palīdzībai vajadzētu nepārprotami veicināt ilgtspējīgas darba vietu 
radīšanu un tā nekādā gadījumā nedrīkst veicināt pārvietošanas, kas rada darba 
vietu zudumus,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 27
C. apsvērums 

C tā kā valsts palīdzībai vajadzētu nepārprotami veicināt pastāvīgu darba vietu radīšanu 
un ar to nav jāfinansē pārvietošana, kam seko darba vietu zaudēšana, un subsīdiju
tirgošanās prakses,

Or. en

Grozījumu iesniedza Manfred Weber

Grozījums Nr. 28
C apsvērums

C tā kā valsts palīdzībai vajadzētu nepārprotami veicināt pastāvīgu darba vietu radīšanu 
un tā nedrīkst veicināt pārvietošanu, kam seko darba vietu zaudēšana,

Or. de
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Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 29
C apsvērums 

C tā kā konkurētspējai, saprātīgai kontrolei pamatotās jomās un labi apmācītiem 
darbiniekiem ir ievērojama ietekme uz plašas nodarbinātības radīšanu Eiropas 
Savienībā, valsts palīdzībai ir jādod būtisks ieguldījums līdzsvarotas ekonomiskās 
izaugsmes radīšanā ES un to nedrīkst izmantot to uzņēmumu subsidēšanai, kas 
atstāj Eiropas Savienības iekšējo tirgu

Or. en

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 30
C apsvērums 

C tā kā valsts palīdzībai vajadzētu nepārprotami veicināt pastāvīgu darba vietu radīšanu 
un līdzsvarotu reģionālo attīstību un tā nedrīkst izraisīt to uzņēmumu 
pārvietošanu, kuriem ir piešķirta valsts palīdzība specifiskā reģionā īpašai 
darbībai, lai attīstītu šo reģionu, un kas izņem šo investīciju no šī reģiona , kad tās 
pārvietojas uz reģionu, kas sniedz atšķirīgu atbalsta līmeni vai pat uz vietu ārpus 
ES,

Or. cs

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 31
Ca apsvērums (jauns)

C a. tā kā pārvietošanas veido produkcijas dzīvescikla nepieciešamu daļu, nostiprinot 
uzņēmumu konkurētspēju un radot jaunas ražošanas iespējas iepriekšējās vietās un 
citur,

Or. de

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 32
D apsvērums 

svītrots 
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 33
D apsvērums 

svītrots

Or. cs

Grozījumu iesniedza Manfred Weber

Grozījums Nr. 34
D apsvērums 

svītrots 

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 35
D apsvērums 

D tā kā Eiropas Savienības dalībvalstis ir atbildīgas par spēkā esošo likumu izpildīšanu 
attiecībā uz strādājošo tiesību aizsardzību, tostarp tiesību uz pieeju informācijai kā 
daļu no pastāvīgā dialoga starp strādājošiem un darba devējiem un viņu atbilstošo 
pārstāvju ( arodbiedrību un uzņēmumu asociāciju) trīspusējās sarunās valsts līmenī

Or. en

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay

Grozījums Nr. 36
D apsvērums 

D tā kā darba laika pagarināšana vai darba apstākļu pasliktināšanās atsevišķos 
uzņēmumos ir panākta ar šantāžas palīdzību, draudot ar šo uzņēmumu pārvietošanu,

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec, Margie Sudre

Grozījums Nr. 37
D apsvērums 

D tā kā darba laika pagarināšana vai darba apstākļu kvalitātes pazemināšanās atsevišķos 
uzņēmumos tiek attēlota kā vienīgā alternatīva pārvietošanai,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin

Grozījums Nr. 38
D apsvērums 

D tā kā ilgāks darba laiks un darba apstākļu pasliktināšanās dažos uzņēmumos var tikt 
panākta ar pārvietošanas draudiem kā alternatīvu, 

Or. en

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 39
Da apsvērums (jauns)

D a. tā kā pārvietošanas ir raksturīgas struktūras pārmaiņām,

Or. de

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna 
Staniszewska

Grozījums Nr. 40
Da apsvērums (jauns)

D a tā kā valsts palīdzība var būt vajadzīga kā ārkārtējs pasākums, ja pārveidošana vai 
pārvietošana rada ievērojamus darba vietu zudumus konkrētajā apvidū,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 41
Da apsvērums (jauns)

D a tā kā nav pieejami objektīvi dati attiecībā uz pārvietošanas parādību, kas ļautu to 
kvantitatīvi analizēt un individualizēt,

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 42
Db apsvērums (jauns)

Db Ņemot vērā , ka pārvietošanas jēdziens nekādā veidā nav definēts ne EK tiesību 
aktos, ne neleģislatīvajos EK dokumentos

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 43
1. punkts

svītrots 

Or. en

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 44
1. punkts

1. prasa ievērot Konstitucionālā līguma projekta I. – 3. pantā ietverto ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas, kā arī pilnīgas nodarbinātības un sociālā progresa 
mērķi (svītrojums);

Or. de
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Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 45
1. punkts

1 prasa ievērot Konstitucionālā līguma projekta I. – 3. panta 3. punktā ietverto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas, kā arī pilnīgas nodarbinātības un 
sociālā progresa mērķi un izvairīties no tādām darbībām kā uzņēmumu pārvietošana, 
kas nesekmē šo mērķu sasniegšanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Marian Harkin, Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 46
1. punkts

1 prasa ievērot Konstitucionālā līguma projekta I. – 3. pantā ietverto ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas, kā arī pilnīgas nodarbinātības un sociālā progresa 
mērķi un šajā sakarā attīstīt vispārēju stratēģiju, lai izvairītos no tādām darbībām kā 
uzņēmumu pārvietošana, kas nesekmē šo mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 47
1. punkts

1. prasa ievērot Konstitucionālā līguma projekta I. – 3. pantā ietverto ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas, kā arī pilnīgas nodarbinātības un sociālā progresa 
mērķi un (svītrojums) novērst gadījumus, kad valsts palīdzība tiek piešķirta 
uzņēmumiem, kas neizmanto šos līdzekļus iepriekš minēto mērķu sasniegšanai;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 48
1. punkts

1 prasa īstenot Konstitucionālā līguma projekta I. – 3. panta 3. apakšpunktā ietverto 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas, kā arī pilnīgas nodarbinātības un 
sociālā progresa mērķi un finansiāli neatbalstīt no ES tādas darbības kā uzņēmumu 
pārvietošana, kas nesekmē šo mērķu sasniegšanu;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 49
1. punkts

1. prasa ievērot Konstitucionālā līguma projekta I. – 3. pantā ietverto ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas, kā arī pilnīgas nodarbinātības un sociālā progresa 
mērķi un izvairīties no tādām darbībām, (svītrojums), kas nesekmē šo mērķu 
sasniegšanu, kā pārvietošana, īpaši ja tā balstās uz rūpniecības attiecību taktikas 
šantāžu vai sociālo dempingu;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 50
1. punkts

1. prasa ievērot Konstitucionālā līguma projekta I. – 3. pantā ietverto ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas, kā arī pilnīgas nodarbinātības ar tiesībām un 
sociālā progresa mērķi un stratēģiskos uzdevumus un noteiktus pasākumus, lai 
apkarotu tādas darbības kā uzņēmumu pārvietošana, kas nesekmē šo mērķu 
sasniegšanu;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl  

Grozījums Nr. 51
1.a punkts (jauns)

1 a Norāda, ka struktūrfondiem un Kohēzijas fondam ir jākalpo kohēzijas mērķim, kas 
veicina saskaņu un solidaritāti starp dalībvalstīm, un, ka spēki ir jākoncentrē 
vispirms reģionos, kas atpaliek ekonomikā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 52
1.a punkts (jauns)

1 a Aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt vispārējus socioekonomiskos indikatorus, 
lai labāk novērtētu pārvietošanas sarežģīto parādību, un šim nolūkam prasa 
Padomei sasaukt starpvaldību konferenci (SVK), lai definētu pretlīdzekļus 
uzņēmumu pārvietošanas negatīvajai ietekmei uz reģionālo attīstību Eiropas 
Savienībā 

Or. en

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 53
1.a punkts (jauns) 

1a. Uzskata, ka lielais uzņēmumu pārvietošanu skaits ir saistīts ar tirdzniecības un 
kapitāla aprites liberalizāciju, un darbaspēka tirgus noteikumu atcelšanu pasaulē, 
ko galvenokārt nosaka PTO;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 54
1.b punkts (jauns)

1b. Aicina dalībvalstis un Komisiju pieņemt noteikumus par ārzemju investīcijām ,kas 
vajadzīgas, lai cīnītos pret uzņēmumu slēgšanu un pārvietošanu; aicina 
steidzamības kārtā noteikt likumdošanas bāzi, kurā kopienas investīciju subsīdijas 
būtu pakļautas prasībām uzņēmumiem izpildīt līguma noteikumus, kas kalpo 
sabiedrības, strādājošo un iesaistīto reģionu  interešu aizsardzībai, veicinot 
ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 55
1.c punkts (jauns)

1c. Ierosina, ka cita starpā noteikumi
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- nosaka pietiekami ilgus līguma laika periodus, lai varētu sākumā noteikto 
mērķi – pastāvīgu stabilu darba vietu radīšanu un konkrētā reģiona 
ekonomisko attīstību – pārvērst realitātē,

- noteikt sodus, ko uzliek uzņēmumiem, kas veic pārvietošanu, neizpildot savas 
līgumsaistības, saskaņā ar kurām tiem būtu, piemēram, jāatmaksā iepriekš 
piešķirtā palīdzība un tiktu atņemtas tiesības saņemt turpmāku Kopienas 
atbalstu pat valstīs, kas nepieder Savienībai, uz laiku, kas vēl jānosaka,

- aizsargāt iesaistīto strādājošo tiesības, pilnībā garantējot, ka viņus 
pārstāvošās organizācijas tiks informētas un varēs spēlēt svarīgu lomu,
neizslēdzot veto tiesības, un nosakot kritērijus kompensācijām, kas jāizmaksā 
strādājošiem, ja uzņēmums nepilda līgumsaistības,

- dot pietiekami ilgu laiku, kas proporcionāls iesaistītajām investīcijām, 
iepriekšējam brīdinājumam, ja uzņēmums paredz pārvietot vai slēgt darbību;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 56
2. punkts

2 uzsver nepieciešamību Komisijai un dalībvalstīm uzsākt pasākumu pieņemšanu 
valsts un Kopienas līmenī, lai novērstu negatīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību, un 
tiešās vai netiešās nodarbinātības zudumus tajos Eiropas Savienības reģionos, no 
kuriem uzņēmumi aiziet, lai pārvietotos ārpus Eiropas Savienības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 57
2. punkts

2 uzsver pārvietošanas iespējamo negatīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību un tiešās 
vai netiešās nodarbinātības zudumus tajos Eiropas Savienības reģionos, no kuriem 
uzņēmumi aiziet, lai pārvietotos;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Brigitte Douay

Grozījums Nr. 58
2. punkts

2 uzsver negatīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību un sociālās traģēdijas, ko rada tiešās 
vai netiešās nodarbinātības zudumi tajos Eiropas Savienības reģionos, no kuriem 
uzņēmumi aiziet, lai pārvietotos; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 59
2. punkts

2. uzsver negatīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību un tiešās vai netiešās nodarbinātības 
zudumus tajos Eiropas Savienības reģionos, no kuriem uzņēmumi aiziet, lai 
pārvietotos, un kuriem nav savu pārstrukturēšanās iespēju vai tās ir mazas;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 60
2. punkts

2. uzsver negatīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību un tiešās vai netiešās nodarbinātības 
zudumus tajos Eiropas Savienības reģionos, no kuriem uzņēmumi aiziet, lai 
pārvietotos; norāda, ka Eiropas ekonomiski varenākajās valstīs (piemēram, 
Vācijā) kopējais darba vietu skaits, kas radīts uzņēmumu pilnīgas vai daļējas
pārvietošanas rezultātā, pārsniedz darba vietu zudumus no pārvietošanas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jan Březina 

Grozījums Nr. 61
2. punkts

2 uzsver negatīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību un tiešās vai netiešās nodarbinātības 
zudumus tajos Eiropas Savienības reģionos, no kuriem uzņēmumi aiziet, lai 
pārvietotos; vienlaikus uzsver, ka šā ziņojuma priekšmets nav pārvietošana tīri 
ekonomisku apsvērumu dēļ, bet tikai pārvietošana, kuras vienīgais mērķis ir 
Eiropas finansiālās palīdzības ļaunprātīga izmantošana.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 62
3. punkts

3 aicina Komisiju un dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu 
valsts palīdzības līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu tūlītēju valsts 
un Kopienas subsīdiju atņemšanu uzņēmumiem, kuri pārvietojas ārpus ES;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 63
3. punkts

3 aicina Komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu Eiropas 
reģionālās politikas pārvēršanos par stimulu to uzņēmumu pārvietošanai, kuriem ir 
piešķirta valsts palīdzība specifiskā reģionā īpašu darbību veikšanai ar mērķi 
attīstīt šo reģionu un kuri tad izņem šo investīciju no šā reģiona, kad tie pārvietojas 
uz reģionu, kas sniedz atšķirīgu atbalsta līmeni, vai pat uz vietu ārpus ES;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 64
3. punkts

3. aicina Komisiju veikt (svītrojums) pasākumus, lai kontrolētu situācijas, kurās
Eiropas reģionālā politika varētu kļūt par stimulu uzņēmumu pārvietošanai, jo īpaši 
ārpus  Eiropas Savienības;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 65
3. punkts

3. Aicina Komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu Eiropas 
reģionālās politikas pārvēršanos par stimulu uzņēmumu pārvietošanai ar sekojošiem
darba vietu zudumiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay

Grozījums Nr. 66
3. punkts

3 aicina Komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu Eiropas reģionālās 
politikas pārvēršanos par stimulu uzņēmumu pārvietošanai, un nodrošināt, ka tā 
īstenībā dod ieguldījumu tās novēršanā, īstenojot kohēzijas politiku;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 67
4. punkts

4 ņem vērā Komisijas priekšlikumu struktūrfondu reformas ietvaros sodīt uzņēmumus, 
kuri pēc Eiropas Savienības palīdzības saņemšanas pārvieto savu darbību septiņu gadu 
laikā pēc palīdzības piešķiršanas (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 68
4. punkts

4 atbalsta Komisijas priekšlikumu struktūrfondu reformas ietvaros sodīt tos
uzņēmumus, kuri pēc Eiropas Savienības palīdzības saņemšanas pārvieto savu darbību 
septiņu gadu laikā pēc palīdzības piešķiršanas. Tas ir būtisks pirmais solis, lai 
atbalstītu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā, taču pats 
pasākums varētu tikt vēl pastiprināts;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 69
4. punkts

4 apsveic Komisijas priekšlikumu saistībā ar struktūrfondu reformu, kas paredz 
sankcijas tiem uzņēmumiem, kuri pārceļ savu darbību septiņu gadu laikā pēc Eiropas 
Savienības finansiālās palīdzības saņemšanas. Tas ir būtisks pirmais solis ES 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas atbalstam (svītrojums);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 70
4. punkts

4 apsveic Komisijas priekšlikumu saistībā ar struktūrfondu reformu, kas paredz 
sankcijas tiem uzņēmumiem, kuri pārceļ savu darbību septiņu gadu laikā pēc Eiropas 
Savienības finansiālās palīdzības saņemšanas kā būtisku pirmo soli ES ekonomiskās, 
sociālās un teritoriālās kohēzijas atbalstam (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 71
4. punkts

4. apsveic Komisijas priekšlikumu saistībā ar struktūrfondu reformu, kas paredz 
sankcijas tiem uzņēmumiem, kuri pārceļ savu darbību septiņu gadu laikā pēc Eiropas 
Savienības finansiālās palīdzības saņemšanas. Tas ir būtisks pirmais solis ES 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas atbalstam (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay

Grozījums Nr. 72
4. punkts

4 atbalsta Komisijas priekšlikumu saistībā ar struktūrfondu reformu, kas paredz 
sankcijas tiem uzņēmumiem, kuri pārceļ savu darbību septiņu gadu laikā pēc Eiropas 
Savienības finansiālās palīdzības saņemšanas. Tas ir būtisks pirmais solis ES 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas atbalstam (svītrojums);
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 73
4. punkts

4. atzīmē Komisijas priekšlikumu saistībā ar struktūrfondu reformu, kas paredz sankcijas 
tiem uzņēmumiem, kuri pārceļ savu darbību piecu gadu laikā pēc Eiropas Savienības 
finansiālās palīdzības saņemšanas (svītrojums);

Or. pl

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Grozījums Nr. 74
4. punkts

4. apsveic Komisijas priekšlikumu saistībā ar struktūrfondu reformu, kas paredz 
sankcijas tiem uzņēmumiem, kuri pārceļ savu darbību ārpus ES septiņu gadu laikā 
pēc Eiropas Savienības finansiālās palīdzības saņemšanas (svītrojums);

Or. pl

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 75
4. punkts

4 apsveic Komisijas priekšlikumu saistībā ar struktūrfondu reformu, kas paredz 
sankcijas tiem uzņēmumiem, kuri pārceļ savu darbību septiņu gadu laikā pēc Eiropas 
Savienības finansiālās palīdzības saņemšanas. Tas ir būtisks pirmais solis ES 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas atbalstam, taču pasākums pats par 
sevi varētu tikt pastiprināts, jo īpaši ar paralēliem pasākumiem, kas koncentrēti uz 
darbaspēka saglabāšanu un progresīvāku ražošanas metožu attīstīšanu;

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák  

Grozījums Nr. 76
4. punkts

4 ņem vērā Komisijas priekšlikumu saistībā ar struktūrfondu reformu, kas paredz 
sankcijas tiem uzņēmumiem, kuri pārceļ savu darbību septiņu gadu laikā pēc Eiropas 
Savienības finansiālās palīdzības saņemšanas. Vienlaikus atzīst, ka jautājums vēl 
tiek apspriests Padomē, un izprot vajadzību harmonizēt periodu ar reģionālajām 
valsts palīdzības pamatnostādnēm;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 77
4. punkts

4 Atzīmē Komisijas priekšlikumu saistībā ar struktūrfondu reformu, kas paredz 
sankcijas tiem uzņēmumiem, kuri pārceļ savu darbību piecu gadu laikā pēc Eiropas 
Savienības finansiālās palīdzības saņemšanas. Tas ir būtisks pirmais solis ES 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas atbalstam (svītrojums);

Or. cs

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 78
4. punkts

4 Apsveic Komisijas priekšlikumu saistībā ar struktūrfondu reformu, kas paredz 
sankcijas tiem uzņēmumiem, kuri pārceļ savu darbību septiņu gadu laikā pēc Eiropas 
Savienības finansiālās palīdzības saņemšanas. Tas ir būtisks pirmais solis ES 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas atbalstam; taču uzskata, ka kontroles 
mehānismi, kas paredzēti šā soļa nodrošināšanai, ir jāpastiprina;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 79
4. punkts

4 Apsveic Komisijas priekšlikumu saistībā ar struktūrfondu reformu, kas paredz 
sankcijas tiem uzņēmumiem, kuri pārceļ savu darbību desmit gadu laikā pēc Eiropas 
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Savienības finansiālās palīdzības saņemšanas. Tas ir būtisks pirmais solis ES 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas atbalstam, taču pasākumu pašu varētu 
pastiprināt;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 80
4.a punkts (jauns)

4a. Ierosina Komisijai izskatīt Padomes ierosinājumus un samazināt laika robežu to 
uzņēmumu sodīšanai, kuri veic pārvietošanu piecu gadu laikā pēc ES finansiālā
atbalsta piešķiršanas;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 81
5. punkts

svītrots 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 82
5. punkts

svītrots  

Or. cs

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay

Grozījums Nr. 83
5. punkts

5 Aicina tādēļ izslēgt uzņēmumus, kuri iri pārvietojušies Eiropas Savienībā, no valsts 
atbalsta saņemšanas jaunajā atrašanās vietā un līdzīgi izslēgt no struktūrfondu  
saņemšanas vai valsts palīdzības uz minimālo laiku septiņi gadi pēc pārvietošanās;
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl 

Grozījums Nr. 84
5. punkts

5 Aicina arī uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši valsts palīdzību vai atlaiduši darbiniekus 
savā pašreizējā atrašanās vietā, nepakļaujoties valsts vai starptautiskajiem 
likumiem, un ir tad pārvietojuši Eiropas Savienības iekšienē, liegt iespēju saņemt 
valsts palīdzību jaunajā atrašanās vietā no struktūrfondiem vai valsts palīdzību vismaz
septiņus gadus pēc pārvietošanas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 85
5. punkts

5. Aicina, jo īpaši uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši valsts atbalstu un ir pārvietojušies
(svītrojums), izslēgt iespēju saņemt valsts palīdzību to jaunajās atrašanās vietās un 
līdzīgi izslēgt no struktūrfondu vai valsts palīdzības saņemšanas uz minimālo laiku 
septiņi gadi pēc pārvietošanās;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Markus Pieper un László Surján

Grozījums Nr. 86
5. punkts

5. Aicina, jo īpaši uzņēmumiem, kuri ir pārvietojušies Eiropas Savienībā, izslēgt iespēju 
saņemt Kopienas palīdzību to jaunajās atrašanās vietās un līdzīgi liegt struktūrfondu 
saņemšanu(svītrojums) uz minimālo laiku septiņi gadi pēc pārvietošanās;

Or. de



AM\583140LV.doc 25/57 PE 362.888v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 87
5. punkts

5 Īpaši prasa, lai uzņēmumi, kuri ir pārcēluši savu darbību Eiropas Savienības iekšienē, 
nevarētu saņemt valsts palīdzību to jaunajā atrašanās vietā un līdzīgi tiem arī tiktu 
liegta iespēja saņemt struktūrfondu līdzekļus vai valsts palīdzību vismaz trīs gadus 
pēc pārvietošanas; 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 88
5. punkts

5 Īpaši prasa, lai uzņēmumi, kuri ir pārcēluši savu darbību Eiropas Savienības iekšienē, 
nevarētu saņemt valsts palīdzību to jaunajā atrašanās vietā un līdzīgi tiem arī tiktu 
liegta iespēja saņemt struktūrfondu līdzekļus vai valsts palīdzību vismaz piecus gadus 
pēc pārvietošanas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll  

Grozījums Nr. 89
5. punkts

5 Īpaši prasa, lai uzņēmumi, kuri ir pārcēluši savu darbību Eiropas Savienības iekšienē, 
nevarētu saņemt valsts palīdzību to jaunajā atrašanās vietā un līdzīgi tiem arī tiktu 
liegta iespēja saņemt struktūrfondu līdzekļus vai valsts palīdzību vismaz piecus gadus 
pēc pārvietošanas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 90
5. punkts

5. Aicina Komisiju un dalībvalstis novērtēt, balstoties uz savstarpēji saskaņotiem 
socioekonomiskiem rādītājiem, reālo ietekmi absolūto darba vietu zudumu 
izteiksmē, ko rada uzņēmumu pārvietošana, kuri ir pārvietojuši ražošanu Eiropas 
Savienības iekšienē piecu gadu laikā pēc palīdzības saņemšanas no valsts vai 
struktūrfondiem, un aicina piemērot pakāpeniskas sankcijas šiem uzņēmumiem, tas 
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ir, saistības atmaksāt kopējo summu (vai 5 piektdaļas) no saņemtās valsts palīdzības 
vai struktūrfondu līdzekļiem, kas saņemti pirmajā gadā un tad krītošā veidā līdz 
gadam, kurā notiek pārvietošana;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 91
6. punkts

svītrots  

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 92
6. punkts

svītrots  

Or. cs

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 93
6. punkts

svītrots  

Or. de

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 94
6. punkts

svītrots  

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 95
6. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 96
6. punkts

svītrots 

Or. de

Grozījumu iesniedza Jan Březina un Manfred Weber

Grozījums Nr. 97
6. punkts

svītrots  

Or. de

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 98
6.a punkts (jauns)

6 a Kritizē piemērotu kopēju sociālo normu trūkumu un legalizēta sociālā dempinga 
pastāvēšanu, kas traucē ES iekšējo tirgu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 99
7. punkts

svītrots  



PE 362.888v01-00 28/57 AM\583140LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. de

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 100
7. punkts

svītrots  

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 101
7. punkts

svītrots  

Or. en

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 102
7. punkts

svītrots  

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 103
7. punkts

svītrots 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 104
7. punkts

7. Uzskata, ka Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu sistēmas nav pienācīgi 
koordinētas un sociālās tiesības nav saskaņotas augstākajā līmenī, tādēļ noteikti ir 
jāveic saskaņotu pasākumu komplekss dažādos ES politikas virzienos; tāpēc aicina 
drīzumā izstrādāt nopietnu Eiropas stratēģiju cīņai pret uzņēmumu pārvietošanu, 
kuru īstenotu Savienības līmenī un saskaņotu ar visām dalībvalstīm;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 105
7. punkts

7. Uzskata, ka Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu un sociālā nodrošinājuma sistēmas nav 
pienācīgi saskaņotas, tādēļ noteikti ir jāveic saskaņotu pasākumu komplekss dažādos ES 
politikas virzienos; tāpēc aicina drīzumā izstrādāt (svītrojums) Eiropas stratēģiju cīņai pret 
uzņēmumu pārvietošanu, kuru īstenotu Savienības līmenī un saskaņotu ar visām dalībvalstīm;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 106
7. punkts

7. Uzskata, ka Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu un sociālā nodrošinājuma 
sistēmas nav pienācīgi saskaņotas, tādēļ noteikti ir jāveic saskaņotu pasākumu 
komplekss dažādos ES politikas virzienos; tāpēc aicina drīzumā izstrādāt nopietnu 
Eiropas stratēģiju cīņai pret uzņēmumu pārvietošanu ES iekšienē un ārpus tās, kuru 
īstenotu Savienības līmenī un saskaņotu ar visām dalībvalstīm;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl  

Grozījums Nr. 107
7. punkts

7 Uzskata, ka Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu un sociālā nodrošinājuma 
sistēmas nav pienācīgi saskaņotas, tādēļ noteikti ir jāveic saskaņotu pasākumu 
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komplekss dažādos ES politikas virzienos; tāpēc aicina drīzumā izstrādāt nopietnu
Eiropas stratēģiju uzņēmumu pārvietošanas kontrolei un vadīšanai, kuru īstenotu 
Savienības līmenī un saskaņotu ar visām dalībvalstīm; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 108
7. punkts

7. Uzskata, ka Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu un sociālā nodrošinājuma 
sistēmas nav pienācīgi saskaņotas, tādēļ noteikti ir jāveic saskaņotu pasākumu 
komplekss dažādos ES politikas virzienos; tāpēc aicina drīzumā izstrādāt nopietnu 
Eiropas stratēģiju cīņai pret uzņēmumu pārvietošanu, kuru īstenotu Savienības 
līmenī, efektīvi saskaņojot mikroekonomikas politiku ar visām dalībvalstīm un 
pastiprinot sociālo aizsardzību Eiropas līmenī;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 109
8. punkts

svītrots  

Or. de

Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák

Grozījums Nr. 110
8. punkts

svītrots 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 111
8. punkts

svītrots 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht 

Grozījums Nr. 112
8. punkts

svītrots 

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Březina un Manfred Weber

Grozījums Nr. 113
8. punkts

svītrots 

Or. de

Grozījumu iesniedza Markus Pieper un László Surján

Grozījums Nr. 114
8. punkts

8. Aicina Komisiju regulāri uzdot zinātniskajām iestādēm veikt pētījumus par 
“pārvietošanu ģeogrāfiskajām sekām” un informēt Eiropas Parlamentu par 
pētījumu rezultātiem;

Or. de



PE 362.888v01-00 32/57 AM\583140LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin

Grozījums Nr. 115
8. punkts

8 Aicina Komisiju finansēt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda
(Dublinas fonda) vispusīgu pētījumu, balstoties uz tā iepriekšējo darbu par 
pārstrukturēšanu un pārvietošanu, ar prasību ieslēgt īpašus priekšlikumus ar mērķi 
neitralizēt pārvietošanu negatīvo ietekmi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 116
8. punkts

8. Prasa Komisijai iedziļināties pārvietošanu problēmā un veidot regulārus ziņojumus 
par veiktajiem pētījumiem;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 117
8. punkts

8 Tāpēc prasa, lai Komisija izveidotu Eiropas Uzņēmumu pārvietošanas uzraudzības 
centru, kura pamatā varētu būt tādi Komisijas dienesti kā EUROSTAT vai Dublinas 
Uzraudzības centrs, un kura uzdevumos būtu pārvietošanu un to ekonomiskās un 
sociālās ietekmes novērtēšana un kontrole;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková 

Grozījums Nr. 118
8. punkts

8 Tāpēc prasa, lai Komisija šīs stratēģijas ieviešanu uzticētu Eiropas Uzņēmumu 
pārvietošanas uzraudzības centram, kura pamatā varētu būt tādi Komisijas dienesti kā 
EUROSTAT vai Dublinas Uzraudzības centrs, un kura uzdevumos būtu pārvietošanu
pētniecība, novērtēšana un kontrole un ziņojumu iesniegšana par varbūtību, ka 
uzņēmumi pārcels darbību ES iekšienē vai ārpus tās;
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Or. cs

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes 

Grozījums Nr. 119
8. punkts

8. tāpēc prasa, lai Komisija šīs stratēģijas ieviešanu uzticētu Eiropas Uzņēmumu 
pārvietošanas uzraudzības centram, kura pamatā varētu būt tādi Komisijas dienesti kā 
EUROSTAT vai Dublinas Uzraudzības centrs, un kuru uzdevumos būs veikt izpēti, 
novērtēšanu paveiktā darba kontroli, kā arī sniegt konkrētus priekšlikumus, lai 
mazinātu pārvietošanas negatīvo ietekmi;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 120
9. punkts

svītrots  

Or. pl

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 121
9. punkts

svītrots 

Or. de

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 122
9. punkts

svītrots  

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 123
9. punkts

9 Aicina Komisiju jaunajās pamatnostādnēs par Valstu reģionālo palīdzību paredzēt 
pasākumus, kas aizliegtu piešķirt valsts palīdzību uzņēmumiem, kas pārceļ tās 
darbības, kurām tie saņem valsts palīdzību noteiktos reģionos, uz reģioniem ar 
citām prioritātēm, prasībām un atbalsta līmeņiem jo īpaši ārpus ES;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy un Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 124
9. punkts

9. Aicina Komisiju jaunajās pamatnostādnēs par Valstu reģionālo palīdzību paredzēt 
pasākumus attiecībā uz valsts palīdzības piešķiršanu uzņēmumiem, kas pārceļ 
(svītrojums) to darbību ES iekšienē vai jo īpaši ārpus tās;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 125
9. punkts

9 Aicina Komisiju jaunajās pamatnostādnēs par Valstu reģionālo palīdzību paredzēt 
pasākumus, kas aizliegtu piešķirt valsts palīdzību uzņēmumiem, kas pārceļ 
(svītrojums) to darbību (svītrojums) ārpus ES;

Or. en

Grozījumu iesniedza Markus Pieper un László Surján

Grozījums Nr. 126
9. punkts

9. Aicina Komisiju jaunajās pamatnostādnēs par Valstu reģionālo palīdzību paredzēt 
pasākumus, kas aizliegtu piešķirt Kopienas palīdzību uzņēmumiem, kas pārceļ 
(svītrojums) to darbību ES iekšienē vai ārpus tās;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Jan Březina un Manfred Weber

Grozījums Nr. 127
9. punkts

9. Aicina Komisiju jaunajās pamatnostādnēs par Valstu reģionālo palīdzību paredzēt 
pasākumus, kas aizliegtu piešķirt palīdzību uzņēmumiem, kas pārceļ (svītrojums) to 
darbību ES iekšienē vai ārpus tās;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 128
9. punkts

9. Aicina Komisiju jaunajās pamatnostādnēs par Valstu reģionālo palīdzību paredzēt 
pasākumus, kas aizliegtu piešķirt palīdzību uzņēmumiem, kas pārceļ vai draud lielā 
mērā pārcelt to darbību (svītrojums) ārpus ES;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 129
9. punkts

9. Aicina Komisiju jaunajās pamatnostādnēs par Valstu reģionālo palīdzību paredzēt 
pasākumus, kas aizliegtu piešķirt palīdzību uzņēmumiem, kas pārceļ vai draud lielā 
mērā pārcelt to darbību ES iekšienē vai ārpus tās un tādējādi pārkāpj septiņu gadu 
laika noteikumu, kas ieteikts saistībā ar struktūrfondu reformu;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna 
Staniszewska

Grozījums Nr. 130
9.a punkts (jauns)

9 a Aicina Komisiju arī ieslēgt jaunajās pamatnostādnēs par Valstu reģionālo palīdzību 
sistēmu, kas atļauj piešķirt valsts palīdzību kā ārkārtas pasākumu ievērojamu darba 
vietu zaudējuma gadījumā, pat ja konkrētais reģions vai apvidus parastos apstākļos 
nevar pretendēt uz šādu palīdzību; 
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Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Grozījums Nr. 131
9.a punkts (jauns)

9 a Atkārtoti prasa, lai valsts palīdzības likumi būtu saskaņoti un tiktu novērstas 
pārmērīgas atšķirības starp kaimiņu rajoniem piešķirto palīdzību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 132
10. punkts 

svītrots  

 Or. en

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska 

Grozījums Nr. 133
10. punkts

svītrots  

Or. pl

Grozījumu iesniedza Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 134
10. punkts

svītrots  

Or. en



AM\583140LV.doc 37/57 PE 362.888v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Grozījums Nr. 135
10. punkts

svītrots  
Or. pl

Grozījumu iesniedza Markus Pieper un László Surján

Grozījums Nr. 136
10. punkts

10. Aicina Komisiju noteikt, ka Kopienas palīdzība un dalībvalstu līdzfinansējums ir 
piešķirams tikai tad, ja ir noslēgti ilgtermiņa līgumi par nodarbinātību un vietējo 
attīstību (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 137
10. punkts

10 Aicina Komisiju noteikt, ka valsts palīdzība no Savienības vai dalībvalstu budžeta ir 
piešķirama tikai tad, ja ir pietiekamas ilgtermiņa saistības par nodarbinātību un vietējo 
attīstību (svītrojums);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 138
10. punkts

10 Aicina Komisiju noteikt, ka valsts palīdzība no Savienības vai dalībvalstu budžeta ir 
piešķirama tikai tad, ja ir noslēgti ilgtermiņa nolīgumi nodarbinātības un vietējās 
attīstības jomā; šos nolīgumus paraksta uzņēmuma vadība un vietējo un reģionālo 
iestāžu pārstāvji;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Brigitte Douay

Grozījums Nr. 139
10. punkts

10 Aicina Komisiju noteikt, ka valsts palīdzība no Savienības vai dalībvalstu budžeta ir 
piešķirama tikai tad, ja ir noslēgti precīzi nolīgumi nodarbinātības un vietējās attīstības 
jomā; šos nolīgumus paraksta konkrētā uzņēmuma vadība; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay

Grozījums Nr. 140
10.a punkts (jauns)

10a Aicina pieprasīt, lai uzņēmums atmaksā saņemto palīdzību, ja tas neievēro šos 
nolīgumus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Oldřich Vlasák 

Grozījums Nr. 141
11. punkts

svītrots 

Or. en

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre,

Grozījums Nr. 142
11. punkts

svītrots  

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 143
11. punkts

svītrots  

Or. en

Grozījumu iesniedza Manfred Weber un Jan Březina, 

Grozījums Nr. 144
11. punkts

11. Vērš Komisijas uzmanību uz to, ka ir būtiski saistīt šīs Komisijas subsīdijas ar 
stingrām garantijām ilgtermiņa nodarbinātības radīšanai (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl  

Grozījums Nr. 145
11. punkts

11 Vērš Komisijas uzmanību uz to, ka ir būtiski saistīt šīs Komisijas subsīdijas ar 
stingrām garantijām ilgtermiņa nodarbinātības radīšanai (svītrojums);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 146
11. punkts

11. Vērš Komisijas uzmanību uz to, ka ir būtiski saistīt šīs Komisijas subsīdijas ar 
stingrām garantijām ilgtermiņa nodarbinātības radīšanai (svītrojums); 

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 147
11. punkts

11. Vērš Komisijas uzmanību uz to, ka ir būtiski saistīt šīs Komisijas subsīdijas ar 
stingrām garantijām ilgtermiņa nodarbinātības radīšanai (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 148
11. punkts

11 Vērš Komisijas uzmanību uz to, ka ir būtiski saistīt šīs Komisijas subsīdijas ar 
stingrām garantijām darba vietu radīšanai, reģionālai attīstībai un starptautiskai un 
starpreģionālai sadarbībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Manfred Weber

Grozījums Nr. 149
12. punkts

12. Aicina Komisiju sagatavot (svītrojums) noteikumus saistībā ar procedūru subsīdiju 
atmaksai uzņēmumiem, kas neievēro saistības attiecībā uz ieguldījumiem, par kuriem 
šie uzņēmumi saņēmuši valsts palīdzību;

Or. de

Grozījumu iesniedza Rolf Berend  

Grozījums Nr. 150
12. punkts

12. Aicina Komisiju konsekventi īstenot pašreizējos noteikumus saistībā ar (svītrojums)
subsīdiju atmaksai uzņēmumiem, kas neievēro saistības attiecībā uz ieguldījumiem, 
par kuriem šie uzņēmumi saņēmuši valsts palīdzību;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 151
12. punkts

12 Aicina Komisiju sagatavot precīzus un sīki izstrādātus noteikumus saistībā ar 
procedūru tiem uzņēmumiem piešķirto subsīdiju atmaksai, kas neievēro saistības 
attiecībā uz ieguldījumiem, par kuriem šie uzņēmumi saņēmuši valsts palīdzību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Markus Pieper un László Surján,

Grozījums Nr. 152
12. punkts

12. Aicina Komisiju sagatavot precīzus un sīki izstrādātus noteikumus saistībā ar 
procedūru subsīdiju atmaksai uzņēmumiem, kas neievēro saistības attiecībā uz 
ieguldījumiem, par kuriem šie uzņēmumi saņēmuši subsīdijas no ES budžeta 
izmantošanai kādā īpašā reģionā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Markus Pieper  

Grozījums Nr. 153
13. punkts

svītrots 

Or. de

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 154
13. punkts

svītrots 

Or. en



PE 362.888v01-00 42/57 AM\583140LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Jan Březina un Manfred Weber

Grozījums Nr. 155
13. punkts

svītrots 

Or. de

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 156
13. punkts

svītrots   

Or. de

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 157
13. punkts

13 Aicina arī Komisiju un dalībvalstis izveidot to uzņēmumu sarakstu, kas pārkāpj valsts 
palīdzības vai Kopienu fondu atbalsta noteikumus un pārceļ darbību piecu gadu 
laikā ES iekšienē vai ārpus tās;

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 158
13. punkts

13 Aicina arī Komisiju un dalībvalstis izveidot to uzņēmumu sarakstu, kas pārkāpj valsts 
palīdzības vai Kopienu fondu atbalsta noteikumus un pārceļ darbību piecu gadu 
aizlieguma laikā ES iekšienē vai ārpus tās;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 159
13. punkts

13. Aicina arī Komisiju izveidot to uzņēmumu sarakstu, kuri tieši vai netieši saņem vai ir 
saņēmuši palīdzību no Kopienas vai dalībvalsts un kuri pārceļ darbību ES iekšienē 
vai ārpus tās tādā veidā, kas ir pretrunā ar septiņu gadu noteikumu, ko ierosināja 
saistībā ar struktūrfondu reformu;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Markus Pieper 

Grozījums Nr. 160
14. punkts

svītrots 

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 161
14. punkts

svītrots  

Or. en

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 162
14. punkts

svītrots  

Or. cs
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Grozījumu iesniedza Rolf Berend  

Grozījums Nr. 163
14. punkts

svītrots  

Or. de

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 164
14. punkts

14. Aicina Komisiju izstrādāt rīcības kodeksu, lai novērstu uzņēmumu vai to ražošanas 
daļu pārcelšanu uz citu ES reģionu vai dalībvalsti, kas notiek vienīgi ar mērķi saņemt 
Eiropas Savienības finansējumu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 165
15. punkts

svītrots  

Or. en

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 166
15. punkts

svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 167
15. punkts

svītrots 

Or. de

Grozījumu iesniedza Jan Březina un Manfred Weber  

Grozījums Nr. 168
15. punkts

svītrots  

Or. de

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 169
15. punkts

svītrots  

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 170
15. punkts

svītrots  

Or. cs

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 171
15. punkts

15 Prasa, lai uzņēmumi, kuri saņem valsts palīdzību, kopā ar strādājošo pārstāvniecības 
organizācijām un reģionālajām un vietējām pašvaldībām sāktu darbu pie (svītrojums)
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atbildīgas sabiedriskas uzņēmumu pārvaldes izveides atbilstīgi kohēzijas politikas 
īstenošanai, kas virzīta uz līdzsvarotu reģionālo attīstību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 172
15. punkts

15 Prasa, lai uzņēmumi, kuri saņem valsts palīdzību, kopā ar strādājošo pārstāvniecības 
organizācijām un reģionālajām un vietējām pašvaldībām sāktu darbu pie sociāli 
atbildīgas sabiedriskas uzņēmumu pārvaldes izveides atbilstīgi kohēzijas politikas 
īstenošanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 173
16. punkts

16 Aicina Komisiju sadarbībā ar iesaistītajām vietējām pašvaldībām un uzņēmumiem un 
organizācijām, kas atbildīgas par projektu īstenošanu, kontrolēt efektīvu un 
mērķtiecīgu (svītrojums) Eiropas fondu izmantošanu, kura jāorientē uz strādājošo 
profesionālo apmācību un pārkvalificēšanu pārstrukturēšanas vai pārvietošanas 
ietekmētajos reģionos; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 174
16. punkts

16 Aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar iesaistītajām vietējām un reģionālām
pašvaldībām kontrolēt efektīvu un mērķtiecīgu Eiropas Sociālā fonda izmantošanu, 
kura jākoncentrē uz strādājošo profesionālo apmācību un pārkvalifikāciju 
pārstrukturēšanas vai pārvietošanas ietekmētajos reģionos, jo īpaši to strādājošo, 
kurus tieši ietekmējis darba vietu zudums viņu iepriekšējā darba devēja 
pārvietošanās rezultātā; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 175
16. punkts

16 Aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar iesaistītajām vietējām un reģionālām
pašvaldībām kontrolēt efektīvu un mērķtiecīgu Eiropas Sociālā fonda līdzekļu 
izmantošanu, kura jākoncentrē uz strādājošo profesionālo apmācību un 
pārkvalificēšanu pārstrukturēšanas vai pārvietošanas ietekmētajos reģionos, jo īpaši 
to strādājošo, kurus tieši ietekmējis darba vietu zudums viņu iepriekšējā darba 
devēja pārvietošanās rezultātā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay

Grozījums Nr. 176
16. punkts

16 Aicina Komisiju sadarbībā ar iesaistītajām vietējām pašvaldībām kontrolēt efektīvu un 
mērķtiecīgu Eiropas Sociālā fonda līdzekļu izmantošanu, kura jākoncentrē uz 
strādājošo profesionālo apmācību un pārkvalifikāciju restrukturizācijas vai 
pārvietošanas ietekmētajos reģionos; īpaša uzmanība apmācības un 
pārkvalificēšanas pasākumos ir jāvelta iedzīvotāju grupām, kas nodarbinātas 
tradicionālajās nozarēs - tajās bieži ir augsts sieviešu nodarbinātības līmenis, kā arī 
pirmspensijas vecuma cilvēku īpatsvars; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 177
17. punkts

17 Uzsver, ka ir jākoncentrē strukturālo fondu izmantošana (svītrojums) darba vietu 
radīšanai un tādu jaunu uzņēmumu izveidei, kas radītu darba vietas, kā arī, lai 
finansētu mūžizglītību un ražīguma palielināšanu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 178
17. punkts

17 Uzsver, ka ir jāpalielina struktūrfondu atbalsts un jākoncentrē nabadzīgajos reģionos 
ar zemāku reģionālo IKP pirktspējas paritātes standarta (PPS) izteiksmē nekā 
vidējais ES reģionālais IKP, lai nodrošinātu augstāku nodarbinātību, izveidojot 
jaunus inovatīvus un darba vietas radošus uzņēmumus, mūžizglītību un augstāku 
uzņēmējdarbības ražīgumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes 

Grozījums Nr. 179
17. punkts

17. Uzsver, ka ir jāpalielina struktūrfondu atbalsts un jākoncentrē uz darba vietu radīšanu, 
ilgtspējīgu ekonomikas attīstību, jaunu darba vietas radošu uzņēmumu izveidošanu , 
mūžizglītību un uz uzlabotu, daudzveidotu un uz nākotni orientētu ražīgumu;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Brigitte Douay

Grozījums Nr. 180
17. punkts

17 Uzsver, ka, lai novērstu pārvietošanu, ir jāpalielina struktūrfondu atbalstsun 
jākoncentrē uz darba vietu radīšanu, izveidojot jaunus darba vietas radošus 
uzņēmumus, uz mūžizglītību un augstāku ražīgumu, jo īpaši reģionos, kur 
tradicionālās nozares spēlē svarīgu lomu, un sevišķi tekstilrūpniecības nozarē un 
reģionos, kas cieš no statistiskā efekta; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 181
17.a punkts (jauns)

17a. Ierosina izveidot Kopienas fondu galvenokārt, lai atbalstītu iniciatīvas, ko uzņemas 
strādājošie un mikrolieluma, mazie un vidējie uzņēmumi, lai palīdzētu radīt darba 
vietas un veicināt ekonomisko atkopšanos reģionos, ko skārusi uzņēmumu 
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slēgšana un pārvietošana;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 182
18. punkts

svītrots   

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski un Vladimír Železný

Grozījums Nr. 183
18. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Ewa Hedkvist Petersen

Grozījums Nr. 184
18. punkts

svītrots  

Or. sv

Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 185
18. punkts

svītrots  

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna 
Staniszewska

Grozījums Nr. 186
18. punkts

svītrots  

Or. en

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 187
18. punkts

18. Aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu iepriekšējai Eiropas saskaņošanai attiecībā 
uz bāzi aprēķiniem par uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 188
18. punkts

18. Aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu par ciešāku Eiropas koordināciju attiecībā 
uz dalībvalstu nodokļu aplikšanas sistēmām, jo tās ietekmē uzņēmumus, kapitāla 
apriti un kapitāla peļņu, un attiecībā uz Eiropas valstu subsīdijām, ņemot vērā cīņu 
pret fiskālo dempingu un nodokļu stimulu novēršanu pārvietošanai;

Or. pt

Grozījumu iesniedzaEmanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 189
18. punkts

18. Aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu par iepriekšēju Eiropas saskaņošanu attiecībā 
uz dalībvalstu nodokļu sistēmām saskaņā ar noteikumiem, kas ietverti EK līgumā, un 
to objektīvo fiskālo ietekmi uz Eiropas valstu subsīdiju lietām;

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Pedro Guerreiro

Grozījums Nr. 190
18.a punkts (jauns)

18a. Aicina Komisiju izstrādāt ikgadēju paziņojumu par to uzņēmumu slēgšanu, kas 
iepriekš saņēmuši Kopienas finansiālo palīdzību, un par pārvietošanām Savienībā, 
koncentrējot uzmanību arī uz to ietekmi ekonomiskā un sociālā ziņā un attiecībā 
uz telpisko plānošanu un reģionālo attīstību;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 191
19. punkts

svītrots 

Or. de

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 192
19. punkts

svītrots  

Or. cs

Grozījumu iesniedza Jan Březina un Manfred Weber

Grozījums Nr. 193
19. punkts

svītrots  

Or. de
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Grozījumu iesniedza Jan Olbrycht

Grozījums Nr. 194
19. punkts

svītrots  

Or. en

Grozījumu iesniedza Markus Pieper

Grozījums Nr. 195
19. punkts

svītrots  

Or. de

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec un Margie Sudre

Grozījums Nr. 196
19. punkts

svītrots  

Or. fr

Grozījumu iesniedza Elspeth Attwooll, Marian Harkin, Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 197
19. punkts

19 Uzskata, ka sociālajam dialogam ir izšķiroša loma pārvietošanu novēršanā un to 
seku pārvarēšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 198
19. punkts

19 Uzskata, ka daudzo pārvietošanu negatīvajai ietekmei ir jāveicina atklātas un 
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konstruktīvas diskusijas uzsākšana par patiesas sociālās telpas izveidi Eiropā 
(svītrojums);  

Or. fr

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 199
19. punkts

19. Uzskata, ka daudzo pārvietošanu negatīvajai ietekmei ir jāveicina atklātas un 
konstruktīvas diskusijas uzsākšana par patiesas sociālās telpas izveidi Eiropā, kuras 
aprises varētu iezīmēties, kad tiks noteiktas minimālās sociālās izmaksas par vienu 
darba vietu; (svītrojums)

Or. pt

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 200
19. punkts

19 Uzskata, ka daudzo pārvietošanu (svītrojums) ietekmei ir jāveicina atklātas un 
konstruktīvas diskusijas uzsākšana par patiesas sociālās telpas izveidi Eiropā, kuras 
aprises varētu iezīmēties, kad tiks noteiktas minimālās sociālās izmaksas par vienu 
darba vietu; šīs sociālās izmaksas varētu aprēķināt, par pamatu ņemot attiecīgās valsts 
iekšzemes kopproduktu uz vienu cilvēku;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 201
20. punkts

svītrots 

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 202
20. punkts

svītrots  

Or. en

Grozījumu iesniedza Jana Bobošíková

Grozījums Nr. 203
20. punkts

20 Prasa, lai Eiropas Savienība saistībā ar uzņēmumiem, kuri pilnībā vai daļēji pārvieto 
savu darbību ārpus Eiropas Savienības, veiktu darba vietu saglabāšanas un 
ekonomikas aizsardzības pasākumus, it īpaši pieprasītu atmaksāt valsts palīdzību, ko 
uzņēmums ir saņēmis;

Or. cs

Grozījumu iesniedza Markus Pieper un László Surján

Grozījums Nr. 204
20. punkts

20. Prasa izveidot tiesisku struktūru, lai Eiropas Savienība saistībā ar uzņēmumiem, kuri 
pilnībā vai daļēji pārvieto savu darbību ārpus Eiropas Savienības, varētu veikt darba 
vietu saglabāšanas un ekonomikas aizsardzības pasākumus, it īpaši pieprasītu atmaksāt 
Kopienas palīdzību, ko uzņēmums ir saņēmis, ja tas nepilda atbilstīgos nosacījumus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Constanze Angela Krehl

Grozījums Nr. 205
20. punkts

20 Prasa, lai Eiropas Savienība saistībā ar uzņēmumiem, kuri pilnībā vai daļēji pārvieto 
savu darbību ārpus Eiropas Savienības, veiktu darba vietu saglabāšanas un 
ekonomikas aizsardzības pasākumus, it īpaši pieprasītu atmaksāt valsts palīdzību, ko 
šis uzņēmums ir saņēmis četrpadsmit gadu laikā pirms pārvietošanas;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 206
20. punkts

20 Prasa, lai Eiropas Savienība saistībā ar uzņēmumiem, kuri pilnībā vai daļēji pārvieto 
savu darbību ārpus Eiropas Savienības, veiktu darba vietu saglabāšanas un 
ekonomikas aizsardzības pasākumus, it īpaši pieprasītu atmaksāt valsts palīdzību, ko 
šis uzņēmums ir saņēmis iepriekšējos septiņos gados;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Rolf Berend

Grozījums Nr. 207
20. punkts

20. Prasa, lai Eiropas Savienība saistībā ar uzņēmumiem, kuri pilnībā vai daļēji pārvieto 
savu darbību ārpus Eiropas Savienības septiņu gadu saistību laikā, veiktu darba 
vietu saglabāšanas un ekonomikas aizsardzības pasākumus, it īpaši pieprasītu 
atmaksāt valsts palīdzību, ko šis uzņēmums ir saņēmis;

Or. de

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 208
20. punkts

20. Prasa, lai Eiropas Savienība saistībā ar uzņēmumiem, kuri pilnībā vai daļēji pārvieto 
savu darbību ārpus Eiropas Savienības, veiktu darba vietu saglabāšanas un 
ekonomikas aizsardzības pasākumus, it īpaši pieprasītu atmaksāt valsts palīdzību, ko 
šis uzņēmums ir saņēmis, ja pārvietošanas raksturs ir pretrunā ar septiņu gadu 
noteikumu, kas ieteikts saistībā ar struktūrfondu reformu;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 209
20.a punkts (jauns)

20 a Atgādina, ka strukturālā politika viena pati nespēs neitralizēt pārvietošanu negatīvo 
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ietekmi, ja Eiropas līmenī netiks realizēti šādi pamata noteikumi:

• vienoti augsti sociālie un ekoloģiskie standarti gan Eiropas Savienībā, gan 
kandidātvalstīs un asociētajās valstīs;

• Eiropas sociālo un ekoloģisko standartu izplatīšana pasaulē, izmantojot ES 
piederības ietekmi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (ESAO) un 
Pasaules tirdzniecības organizācijā(PTO); 

• ārējo sociālo un vides izmaksu internacionalizācija transporta jomā saskaņā ar 
pakāpenisku un augošu plānu, ko realizē noteiktā laikā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Manfred Weber

Grozījums Nr. 210
20.a punkts (jauns)

20 a. Aicina visām ieinteresētajām pusēm piešķirt tiesības zināt, vai uzņēmumam ir 
piešķirta subsīdija;

Or. de

Grozījumu iesniedza Jan Březina un Manfred Weber

Grozījums Nr. 211
20.a punkts (jauns)

20 a. Aicina pievērst īpašu uzmanību problēmām pierobežu apgabalos, ko ietekmē liels 
subsīdiju deficīts;

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Grozījums Nr. 212
22. punkts

22 Uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem

Or. en
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